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Public åintã:
� pentru cei care vor sã-æi îmbogãåeascã bagajul de culturã generalã, pentru iubitorii artei

cinematografice, dar æi pentru specialiætii în domeniu, volumul reprezentând o sursã inestimabilã de informaåii.

Argumente cheie pentru vânzãri:
� carte realizatã cu colaborarea unor critici de film æi ziariæti bine-cunoscuåi, prezentând multe dintre

filmele care au marcat istoria cinematografiei;
� text clar, cu texte precise æi incitante, susåinute de un bogat material iconografic

Prezentare serie / colecåie:
Seria „1001“ cuprinde cãråi de referinåã ilustrate, cu subiecte din cele mai variate, fie cã e vorba

de momentele de referinåã din istoria artei æi a culturii universale sau de repere artistice ale lumii
contemporane. Fiecare volum include articole antrenante æi pline de informaåii, compilate de cãtre un editor
general æi scrise de o echipã de experåi în domeniul respectiv.

Prezentare titlu:
Ilustrat cu sute de cadre din filme, cu portrete æi postere, volumul grupeazã producåii cinematografice

memorabile din toate genurile, de la acåiune la documentar æi scurt metraj, de la animaåie æi comedie, la musical
æi poliåist, de la thriller æi western, la romance. Selecåia include filme realizate în peste 30 de åãri æi acoperã mai
bine de 100 de ani de cinematografie.

O carte de referinåã pentru toåi cinefilii.
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Prezentare autor:
Steven Jay Schneider, unul dintre adevãraåii cunoscãtori ai filmului horror, scrie, conferenåiazã, predã

æi publicã lucrãri referitoare la toate aspectele artei cinematografice, de la esteticã æi psihoanalizã, pânã la
bucuriile simple pe care åi le produce un film de groazã. În aceastã carte, a reuæit performanåa de a aduna
între aceleaæi coperte comentariile a 50 dintre cei mai buni scriitori, critici, profesori, ziariæti, iubitori
æi realizatori de film din întreaga lume.

Alte titluri ale seriei apãrute la Editura RAO:
1001 de albume de ascultat într-o viaåã
1001 de cãråi de citit într-o viaåã
1001 de tablouri de privit într-o viaåã
1001 de locuri istorice de vizitat într-o viaåã


